












































II.10 Investičný rozvoj





















II.14 Ukazovatele ekonomickej a finančnej analýzy

1. Pohotová likvidita

Pohotová likvidita vyjadruje schopnosť právneho subjektu pokryť peňažnými prostriedkami svoje 
bežné prevádzkové a investičné potreby. Keďže dosiahnutá úroveň pohotovej likvidity v roku 2007 bola 
výrazne nižšia ako optimálna hodnota (0,8 – 1,2), dokumentuje to, že podnik má nedostatok likvidných 
prostriedkov, resp. mal by výrazne znížiť objem krátkodobých záväzkov. Pokiaľ by mal podnik k dispozícii 
finančné prostriedky štátneho rozpočtu účelovo určené na krytie prác vo verejnom záujme, potom by sa 
úroveň pohotovej likvidity zvýšila.

2. Bežná likvidita

Optimálna hodnota bežnej likvidity, ktorá charakterizuje schopnosť podniku pokryť finančným 
majetkom a krátkodobými pohľadávkami krátkodobé záväzky podniku, sa pohybuje v rozmedzí 1,5 – 2,0, 
teda podnik v roku 2007 nesplnil podmienky bežnej likvidity. Podnik mal vysoký stav pohľadávok (brutto), ale 
jedná sa o pohľadávky rizikové a v roku 2007 k nim boli vytvorené opravné položky, preto sa stav pohľadávok 
po korekcii opravných položiek výrazne znížil oproti roku 2006.

3. Celková likvidita

Optimálna hodnota tohto ukazovateľa, ktorý vyjadruje schopnosť kryť všetkými obežnými aktívami 
svoje krátkodobé záväzky, sa pohybuje v rozmedzí 2,0 – 2,5, čo znamená, že podnik v roku 2007 bol výrazne 
pod optimálnym rozpätím z dôvodov, ktoré sú uvedené v bode 1. 

4. Celková zadlženosť

Dosiahnutý ukazovateľ celkovej zadlženosti v roku 2007 bol vyšší a znamená pomerne vysoký podiel 
cudzích zdrojov na celkovom krytí potrieb podniku. 
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5. Stupeň samofinancovania

Ukazovateľ bol pomerne priaznivý, pretože dokazuje pomerne vysoký podiel vlastného kapitálu 
podniku na celkovom kapitáli podniku.

6. Miera zadlženosti 

Keďže podnik dosiahol v roku 2007 výšku ukazovateľa pri hranici 10 %, ide o pozitívny vývoj, 
pretože podiel cudzích zdrojov na vlastnom imaní podniku je nízky. Pri úhradách prác vo verejnom záujme 
z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré by znamenali zníženie objemu cudzích zdrojov, by bol tento 
ukazovateľ ešte priaznivejší.

7. Miera finančnej samostatnosti 

Keďže podnik dosiahol v roku 2007 výšku tohto ukazovateľa nad 10,0 ide o mimoriadne pozitívny 
vývoj, pretože na cudzích zdrojoch je mimoriadne vysoký podiel vlastného kapitálu. 

8. Podiel dlhodobého cudzieho kapitálu

Aj vývoj tohto ukazovateľa za rok 2007 bol veľmi priaznivý, pretože dokumentuje nízky podiel 
dlhodobých záväzkov podniku na celkovom majetku podniku.

9. Rentabilita tržieb 

Ukazovateľ sa nedá vyhodnotiť, podnik dosiahol stratu.

10. Doba obratu zásob

 

Dosiahnutý ukazovateľ doby obratu zásob v roku 2007 bol veľmi priaznivý, pretože je pod úrovňou 30, kritický 
vývoj by bol pri dosiahnutí úrovne 100 a viac. 
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